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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Б) ЗА ПРОМЯНА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24-29 от 11.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За:  Теодора  Минкова,  Мая  Тодорова,  Република

България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/343/.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция

Обект на поръчкатаII.1)

Строителство

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Почистване  на  коритото на  р. Янтра  на  територията  на  Община  Велико Търново,  по участъци: - Втори

участък: 150 м преди и 250 м след моста до хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново

на републикански път ІІ-55 „Русе – Гурково” (дължина 400 м) и - Трети участък: 100 м преди водосбора на

р.  Белица  –  300  м  след  бетонния  мост  на  ул.  „Сан  Стефано”,  кв.  „Чолаковци”,  гр.  Велико  Търново”

(дължина 400 м)”

II.2)

Кратко описание на поръчката

„Почистване  на  коритото на  р. Янтра  на  територията  на  Община  Велико Търново,  по участъци: - Втори

участък: 150 м преди и 250 м след моста до хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново

на републикански път ІІ-55 „Русе – Гурково” (дължина 400 м) и - Трети участък: 100 м преди водосбора на

р.  Белица  –  300  м  след  бетонния  мост  на  ул.  „Сан  Стефано”,  кв.  „Чолаковци”,  гр.  Велико  Търново”

(дължина  400  м)”  включва  дейности  като:  почистване  от  растителност  на  подходите,  направа  на

технологични  пътища,  рампи  и  временни  депа;  изсичане,  изкореняване  и  извличане,  депониране  на

растителност от руслото  на  реката;  изгребване,  депониране  и  извозване  на  наносни  маси;  изгребване  и

извозване на ремпи и диги, възстановяване на терена.

II.3)

Общ терминологичен речник (CPV)

45112000, 45246200

II.4)

Съдържание на документ 11.8.2015 г. 15:51

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=6... 1 от 4



ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

Описание:

Изкопни и земни работи

Работи по защита на речните брегове

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24-28 от 29.07.2015 г. 
III.1)

Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

III.3)

Година и номер на документа:

2015-679734

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 147 - 269663 от 01.08.2015 г. III.4.1)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2015-22III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.3)

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

679734

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.07.2015 г. 

III.5)

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.1)

Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.2)

Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.3)

Текст за коригиране в решението за откриване:V.4)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.1)  Описание  на  предмета  на  поръчката  /  на  потребностите  при  състезателн  диалог  /  на  конкурса  за

проект

Вместо:

„Почистване  на  коритото на  р. Янтра  на  територията  на  Община  Велико Търново,  по участъци: - Втори

участък: 150 м преди и 250 м след моста до хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново

на републикански път ІІ-55 „Русе – Гурково” (дължина 400 м) и - Трети участък: 100 м преди водосбора на

р.  Белица  –  300  м  след  бетонния  мост  на  ул.  „Сан  Стефано”,  кв.  „Чолаковци”,  гр.  Велико  Търново”

(дължина 400 м)”

Да се чете:

„Почистване  на  коритото  на  р.  Янтра  на  територията  на  Община  Велико  Търново,  по  участъци: Втори

участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново

на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък:

100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр.

Велико Търново” (дължина 400 м)”

Текст за коригиране в оригиналното обявление:V.5)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
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ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставяно от възлагащия орган:

Вместо:

„Почистване  на  коритото на  р. Янтра  на  територията  на  Община  Велико Търново,  по участъци: - Втори

участък: 150 м преди и 250 м след моста до хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново

на републикански път ІІ-55 „Русе – Гурково” (дължина 400 м) и - Трети участък: 100 м преди водосбора на

р.  Белица  –  300  м  след  бетонния  мост  на  ул.  „Сан  Стефано”,  кв.  „Чолаковци”,  гр.  Велико  Търново”

(дължина 400 м)”

Да се чете:

„Почистване  на  коритото  на  р.  Янтра  на  територията  на  Община  Велико  Търново,  по  участъци: Втори

участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново

на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък:

100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр.

Велико Търново” (дължина 400 м)”

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.1.2) Основна  площадка или място на  изпълнение  на  строителството, място на  доставката или място на

предоставяне на услугите

Вместо:

На  територията  на  Община  Велико Търново, при следните  участъци  150 м преди  и 250 м след моста  до

хлебозавода  в  кв.  „Дълга  лъка”  на  изхода  на  гр.  Велико  Търново  на  републикански  път  ІІ-55  „Русе  –

Гурково” (дължина 400 м) и 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан

Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)

Да се чете:

Търново, при следните  участъци: 150 м преди и 250 м след моста  до Хлебозавода  в кв. „Дълга  лъка” на

изхода  на  гр.  Велико  Търново  на  републикански  път  І-5  „Полски  Тръмбеш-Велико  Търново-Габрово”

(дължина 400 м) и 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”,

кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

Вместо:

„Почистване  на  коритото на  р. Янтра  на  територията  на  Община  Велико Търново,  по участъци: - Втори

участък: 150 м преди и 250 м след моста до хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново

на републикански път ІІ-55 „Русе – Гурково” (дължина 400 м) и - Трети участък: 100 м преди водосбора на

р.  Белица  –  300  м  след  бетонния  мост  на  ул.  „Сан  Стефано”,  кв.  „Чолаковци”,  гр.  Велико  Търново”

(дължина  400  м)”  включва  дейности  като:  почистване  от  растителност  на  подходите,  направа  на

технологични  пътища,  рампи  и  временни  депа;  изсичане,  изкореняване  и  извличане,  депониране  на

растителност от руслото  на  реката;  изгребване,  депониране  и  извозване  на  наносни  маси;  изгребване  и

извозване на ремпи и диги, възстановяване на терена.

Да се чете:

„Почистване  на  коритото на  р. Янтра  на  територията  на  Община  Велико Търново,  по участъци: - Втори

участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново

на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и - Трети участък:

100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр.

Велико  Търново”  (дължина  400 м)”  включва  дейности  като:  почистване  от  растителност  на  подходите,

направа на технологични пътища, рампи и временни депа; изсичане, изкореняване и извличане, депониране

на растителност от руслото на реката; изгребване, депониране и извозване на наносни маси; изгребване и

извозване на ремпи и диги, възстановяване на терена.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.2.1)  Общо  количество  или  обем: (включително  всички  обособени  позиции,  подновявания  и  опции,  в
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VI: ОБЖАЛВАНЕ

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

приложимите случаи)

Вместо:

В обхвата на  поръчката са включени видове работи по почистване  на коритото на р. Янтра в участъците:

Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико

Търново  на  републикански  път  ІІ-55  „Русе  –  Гурково”  (дължина  400 м)  и  Трети  участък: 100 м  преди

водосбора  на  р. Белица  – 300 м след бетонния  мост на  ул. „Сан  Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико

Търново” (дължина 400 м), съгласно количествено-стойностни сметки.

Да се чете:

В обхвата на  поръчката са включени видове работи по почистване  на коритото на р. Янтра в участъците:

Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико

Търново на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина  400 м) и Трети

участък:  100 м  преди  водосбора  на  р.  Белица  –  300  м  след  бетонния  мост  на  ул.  „Сан  Стефано”,  кв.

„Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м), съгласно количествено-стойностни сметки.

Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:V.6)

Друга допълнителна информация:

Решението  за  промяна  има  за  цел отстраняване  на  техническа  грешка  в решението  и  обявлението,  като

вместо "път ІІ-55 "Русе - Гурково" (дължина 400 м)" да се чете "път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-

Габрово”  (дължина  400  м)",  както  е  правилно  отразено  при  откриване  на  обществената  поръчка  в

публикувана на дата 29.07.2015 г. профил на купувача документация за участие.

V.9)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия  за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша  №  18,  Република  България  1000,  София,  Тел.:  02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVI.2)

11.08.2015 г. 

Трите имена: За кмет Снежана Данева-Иванова - Съгласно Заповед № РД 22-1588/05.08.2015 г.

Длъжност: Заместник-кмет „Икономическо развитие” на Община Велико Търново
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